2 fantastische dagen.
Eindelijk was het dan zover. Na maanden trainen en voorbereiden moesten we zaterdag 24
en zondag 25 juni naar het Nederlands kampioenschap voor regiokampioenen in Zutphen.
We waren er goed op voorbereid en hadden er heel veel zin in. Dit maak je misschien maar
1 keer mee.
Zaterdagmorgen was het om 10 uur verzamelen waarna we, Inge, Brigitte, Marinda, Rob,
Vincent en Bert, vergezeld met 2 onze supporters voor dat weekend (Carin en Swanette),
per auto naar Zutphen vertrokken.
Daar moesten we om 12.00 uur onze eerste wedstrijd spelen. We speelden in een poule van
5 teams. De beste werd Nederlands kampioen. De 1e wedstrijd was tegen BC Didam. We
begonnen met de mix die in de 3e set net werd verloren. Hadden we die gewonnen dan
waren we 3e op het NK geworden. (ja dat is achteraf praten). Uiteindelijk verloren we met 32 en waren best wel teleurgesteld.

Dan de 2e wedstrijd maar om 16.00 uur tegen Hoeven. Deze ging een stuk beter.
Overtuigend wonnen we met 4-1 waardoor het geloof in een goede afloop weer steeg. We
doen goed mee.

Na deze wedstrijd, om ca. 18.00 uur zijn we even lekker gaan "snacken" ter voorbereiding op
de wedstrijd om 20.00 uur tegen BC Schollevaar. We hadden wel in de gaten dat dit de
favoriet was met 2 chinezen in hun team. Deze speelden zeer goed. De wedstrijd werd toch
wel een deceptie. We verloren kansloos met 5-0 ondanks alle aanwijzingen vanaf de tribune.
Of het aan het late tijdstip lag of wat dan ook, het ging niet goed.

Inmiddels was het ook 22.00 uur geworden voordat we konden gaan douchen en daarna
terug naar Leusden. Om 23.30 uur waren we weer thuis en konden onze kleding even snel
wassen voor de volgende dag. Hier namen we ook afscheid van Brigitte. Zij deed alleen de
zaterdag maar mee.
Op zondag vertrokken we omstreeks 12.00 uur weer fris en fruitig naar Zutphen met de
wetenschap dat de volgende tegenstander BC Cosmos 77 "te doen" moest zijn. Als we deze
zouden winnen, dan worden we 3e. Om 13.30 uur moesten we aantreden. De mix werd
meteen verloren. Zenuwen ????. Gelukkig werden de singles gewonnen waardoor er van de
laatste 2 partijen er maar 1 gewonnen behoefde te worden. Nou je leest het: beide werden
verloren.
Niks 3e. Een 4e plaats was ons deel.
Daar baalden we stevig van maar het was niet anders.

Uiteindelijk was dit de eindstand:

Om 17.00 uur was de prijsuitreiking waar we een beker ontvingen en elke speler een
herinneringsmedaille kreeg.
We waren als speler behoorlijk onder de indruk van de impact
van het toernooi geweest en hebben er ook erg van genoten
en kijken er tevreden op terug.
We hebben op de beide speeldagen gelukkig ook nog bezoek
gehad van fans en van onze voorzitter met zoon op de motor.
Daarvoor allen dank.
Rond 18.00 uur zijn we teruggereden naar Leusden waar we
met z'n allen nog een hapje gegeten hebben ter afsluiting.
Dat was ook heel erg gezellig mede dankzij Monet.
Rond 21.00 uur waren we weer thuis na een vermoeiend
maar voldaan weekend.
Het waren 2 fantastische dagen.

